
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Read a book to 

your family. Take 

turns retelling the 

story. 

Make a T-chart.  

Make a list of 

opposites, like big 

and small, yes 

and no.  

Find food in your 

house, like 

crackers or water 

bottles.  Write or 

draw a math 

story problem.
Omar has 6 crackers. 

Neveah ate three. How 

many are left?

Go outside.  Tell 

someone what 

you see, hear, 

think, feel, and 

smell. 

Choose an 

animal.  Draw it 

and label its body 

parts.  Write 

about how it 

moves. 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Create shadow 

shapes on the 

wall.  How many 

different shapes 

can you make 

with your hands?

Use crackers or 

candy to write 

words you find in 

your home. 

Take a walk in 

your 

neighborhood. 

Use sticks, leaves, 

and rocks to 

make words.

Sort your clothes 

or toys into 

rainbow order.

Sort your clothes 

or toys into order, 

biggest to 

smallest.

Use the food in 

your house to 

create a menu 

with prices.  

Example:

Milk = $2.00

Bananas = $3.00

Ice cream = 

$1.00

ESL at Home K-2 Weeks 3-4
Use notebook paper to complete these activities.  Do one each day!

Big Small
Yes No
Happy Sad



Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Leer un libro a tu

familia. Tomar

turnos en Volver 

a contar la 

historia.

Hacer un grafico

de T. Hacer una 

lista de opuestos, 

como grande y 

pequeño. 

Encontrar

comida en tu

casa, como

galletas o 

botellas de agua. 

Escribe o dibuja

una historia de 

problema

matematica. Omar 

tiene 6 galletas. 

Neveah comio tres. 

Cuantas galletas 

quedan?

Sal afuera. Dile a 

alguien lo que 

viste, escuchaste, 

pensaste, sentiste

y oliste.

Escoje un animal. 

Dibujalo y marcar

los partes de su

cuerpo. Escribe 

como se mueve.

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Crear figuras de 

sombras en la 

pared. Cuantas

figuras puedes

hacer con us 

manos?

Usar galletas o 

dulces para 

escribir una 

palabra de lo 

que encontraste

en casa.

Sal a caminar en

tu vecindad. Usa

palos, hojas y 

piedras para 

hacer palabras. 

Acomodar tu

ropa o juguetes

en orden del 

arcoiris.

Acomodar tu

ropa o juguetes

en orden del mas 

grande al mas 

pequeño.

Usa la comida 

que tienes en

casa para crear

un menu con 

precios.

Ejemplo:

Leche = $2.00

Platanos = $3.00

Nieve = $1.00

ESL en Casa K-2 Semanas 3-4
Usar una hoja de libreta para completer las actividades. Hacer uno por dia.

Big Small
Yes No
Happy Sad



ESL at Home K-2 Weeks 3-4

!قم بعمل واحد كل يوم.  استخدم ورق أو دفتر المالحظات إلكمال هذه األنشطة

الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين

ي ارسم وسم.اختر حيوانًا

اكتب . كل أجزاء جسمه

.  كيف تتحرك

أخبر . اذهب الى الخارج 

أي شخص بما تراه ، 

، تسمع ، تفكر ، تشعر

.  وتشم

ابحث عن الطعام في 

أو منزلك ،مثل البسكويت

.زجاجات المياه

اكتب أو ارسم مشكلة 

.  قصة الرياضيات

.  بسكويتات6عمر لديه 

م ك.  نيفيا أكلت ثالثة

المتبقي؟

.إنشاء مخطط

اصنع قائمة من 

رة المعاكسات، مثل الكبي

.والصغيرة ، نعم وال خذ أ. اقرأ كتابًا لعائلتك

دور إلعادة سرد القصة

الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين

ك استخدم الطعام في منزل

.إلنشاء قائمة باألسعار

:مثال

دوالر2.00= الحليب 

دوالر3.00= الموز 

1.00= اآليس كريم 

دوالر

ابك قم بفرز مالبسك أو ألع

.بترتيب قوس قزح

رتب مالبسك أو ألعابك

إلى بالترتيب ، من األكبر

.األصغر

خدم است.قم بنزهة في حيك

العصي واألوراق 

والصخور لتكوين 

.الكلمات

استخدم البسكويت أو 

الحلوى لكتابة الكلمات

.التي تجدها في منزلك

إنشاء أشكال الظل على 

كم عدد األشكال .الحائط

المختلفة التي يمكنك

صنعها بيديك؟



星期一 星期二 星期三 星期四 星期五

给你的家人读一

本故事书。轮流

复述这个故事。

用T形表格列一个

反义词清单，比

如“大”和“小”、“

是”和“不是”。

在家里找一些食

物，例如饼干或

水瓶。写或画一

个数学故事问题。

例如： Omar有

六 块 饼 干 。

Neveah吃了三块。

还剩下多少块?

室外活动，告诉

别人你的所见、

所闻、所想、所

感、所闻。

选择一个动物。

画出它并给它身

体的各个部分标

注。写一下它是

如何运动的。

星期一 星期二 星期三 星期四 星期五

把你的手投影到

墙上。你能用手

做出多少种不同

的形状?

用饼干或糖果摆

出你在家里发现

的单词。

在附近散散步。

用树枝、树叶和

石头来造词。

把你的衣服或玩

具按彩虹顺序分

类。把你的衣服

或玩具按从大到

小的顺序分类。

用你家里的食物

做一个有价格的

菜单。

例子:

牛奶= 2.00美元

香蕉= 3.00美元

冰淇淋= 1.00美元

ESL at Home K-2 Weeks 3-4
用记录纸记录这些活动。每天做一个!


